Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

07-04-2020

Tijd

9:00 - 12:45

Locatie

Videovergadering i.v.m. coronacrisis

Voorzitter

Mw. W.J.A. Verkleij

Aanwezigen

J.P. van den Berg, R. ter Hark, C. Hof, H.W.M. de Jong, D.T.C. Salman en E.
Voorham

Toelichting

1

Opening & mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
1.1

Vastellen van de agenda

Besluit
Besproken.
1.2

Rondvraag

Besluit
Besproken.
1.2.1

Uitstel Prolongatie

Besluit
Het college besluit om de parkeervergunningen te prolongeren met een
correctie op een later moment op basis van de nieuwe nog vast te stellen
parkeerverordening met een mogelijkheid van gespreide betaling.

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Besproken.

3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit
Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
7.1

Voorbespreking Raad, RTG’s en presentaties
Besproken.

7.2

Nabespreking Raad, RTG’s en presentaties
Besproken.

8

Bespreekstukken

8.1

Beantwoording vragen art 39 zelfbewoning CDA
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over zelfwoning Offem Zuid. In
Offem Zuid staan op dit moment twee woningen in het dure segment te koop.
De gemeente heeft in Offem Zuid zelfbewoning opgenomen voor alle woningen
met uitzondering van de 1e fase waarin alleen zelfbewoning met
antispeculatiebeding is opgenomen voor de sociale koopwoningen. Over
zelfbewoning zijn reeds eerder vragen gesteld. Op 11 maart 2020 is hierover
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een brief naar de Griffie gestuurd waarin een omissie stond. In de
collegevergadering van 24 maart 2020 is hiervoor rectificatiebrief vastgesteld.

Besluit
I. In te stemmen met de van de beantwoording van de schriftelijke vragen
ingevolge artikel 39 RvO over zelfbewoningsplicht van 20 maart 2020.
Conform met aanpassing.

8.3

Kunst in de openbare ruimte 2020
In bijgesloten memo wordt het college geïnformeerd over de plannen in 2020
ten aanzien van kunst in de openbare ruimte. In het plan wordt een toelichting
gegeven op bijvoorbeeld; het jaarlijkse reguliere onderhoud van alle kunst in
de openbare ruimte. Ook eenmalige kunstprojecten worden toegelicht, zoals
het Reuzenbollenproject, het kunstwerk ‘Verdwenen Erfgoed en de vervanging
van de kunst op de luchtkokers nabij de vuurtoren.

Besluit
I.

Kennis te nemen van de memo over kunst in de openbare ruimte 2020

Conform.
8.5

Vestigen waspeencentrum Leidsevaart 228a te Noordwijk
Er is een verzoek ingediend om een omgevingsvergunning voor het vestigen
van een bedrijf voor de teelt en de verwerking van waspeen op het perceel
Leidsevaart 228A te Noordwijk. Er wordt voorgesteld aan de aanvraag
medewerking te verlenen.

Besluit
I. contrair te gaan aan het advies van de Welstandscommissie;
II. een uitgebreide procedure te starten voor het vestigen van een
waspeencentrum op het perceel Leidsevaart 228A te Noordwijk;
III. de gemeenteraad in het kader van de te volgen procedure voor te stellen
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor terinzagelegging vrij te
geven;
IV. geen grondexploitatieplan op te stellen.
Conform.
9

Hamerstukken
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9.1

Aanwijzen B.M. Ooms - van Ingen als Babs

Besluit
I. mevrouw B.M. Ooms – van Ingen aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor onbepaalde tijd.
Conform.
9.2

Aanwijzen M.R. La Paglia als Babs

Besluit
I. mevrouw M.R. La Paglia aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor onbepaalde tijd.
Conform.
9.3

Aanwijzen P.C. van den Berg als Babs

Besluit
I. de heer P.C. van den Berg aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor onbepaalde tijd.
Conform.
9.4

Aanwijzing W.J.A. Verkleij als Babs

Besluit
I. mevrouw W.J.A. Verkleij aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor de duur van haar ambtstermijn als burgemeester van de
gemeente Noordwijk.
Conform.
9.5

BenW advies beantwoording mondelinge vragen upgrade wijk Zeeburg
Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2019 en de bespreking van ‘Samen
maken we Noordwijk - Collegeagenda 2019-2022’ is door NZ lokaal een vraag
gesteld over de stand van zaken van de upgrade wijk Zeeburg. Daarbij is door
portefeuillehouder toegezegd deze vraag schriftelijk te beantwoorden.

Besluit
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In te stemmen met bijgaande beantwoording van mondelinge vragen upgrade
wijk Zeeburg.
Conform.
9.6

BenW advies voorbereidingskrediet wijk Zeeburg
De verhardingen van de wijk Zeeburg hebben grootschalig onderhoud nodig.
Voor de voorbereiding is een voorbereidingskrediet opgenomen in de jaarschijf
2020 van het investeringsplan 2020-2023.

Besluit
I. In te stemmen met de voorbereiding voor de wijkrenovatie verhardingen
Zeeburg.
II. Hiervoor het investeringskrediet ‘Vervanging Zeeburg elementen 2020’
opgenomen in het investeringsplan 2020-2023 in jaarschijf 2020, vrij te
geven.
Conform.
9.7

Bijstellen Aanpak Omgevingsvisie
Voor de gemeente Noordwijk wordt een Omgevingsvisie opgesteld. Het gaat
om een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor de lange termijn en
voor de hele gemeente. Inzet is een visie gemaakt met inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf. 18 teams van inwoners,
ondernemers en andere betrokkenen zijn aan de slag gegaan om komende tijd
hun visie op te stellen op de toekomst van Noordwijk. Vanwege de coronacrisis
en het verbod op bijeenkomsten wordt een aangepaste aanpak voorgesteld.

Besluit
I. In te stemmen met de aanpak volgens optie 3, digitaal verder werken.
II. De raad te informeren over deze aanpak door middel van bijgevoegde brief
'Bijstellen Aanpak Omgevingsvisie n.a.v. Corona'.
Conform.
9.9

Principeverzoek Northgodreef 200 te Noordwijk: bouwen 29 huur- en
koopappartementen
Er wordt geen medewerking toegezegd aan het verzoek om 29 huur- en
koopappartementen te bouwen op het perceel Northgodreef 200. De
ontwikkeling van een grootschalig appartementencomplex doet grote afbreuk
aan de natuurlijke omgeving van Kennemerland-Zuid.
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Besluit
1. Geen medewerking toe te zeggen aan de bouw van 29 huur- en
koopappartementen;
2. De aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.
Conform.
9.10

Proforma zienswijze ontwerp Omgevingsplan Hillegom
In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet begin 2021 worden
de bestaande bestemmingsplannen van rechtswege beschouwd als het
omgevingsplan. De gemeente Hillegom heeft, vooruitlopend op deze
ontwikkeling, een ontwerp Omgevingsplan opgesteld voor het landelijk gebied
van deze gemeente. Tot op heden wordt, op basis van bestaande afspraken, bij
het opstellen van bestemmingsplannen voor het landelijke gebieden, door de
Greenportgemeenten zoveel mogelijk aangesloten op deze gemaakte
afspraken. Bij het ontwerp Omgevingsplan wordt op onderdelen van dit
principe afgeweken om welke reden een proforma zienswijze is ingediend. Het
voorstel is om deze proforma zienswijze te bekrachtigen.

Besluit
I. De proforma ingediende zienswijze met betrekking tot het ontwerp
Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij Hillegom, bekrachtigen
Gewijzigd besluit:
Het college besluit geen zienswijze met betrekking tot het ontwerp
Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij Hillegom in te dienen.
9.11

Raadsinformatiebrief einde samenwerking CPI locatie Ireneschool
Een groep inwoners uit Noordwijkerhout hebben zich verenigd in de stichting
Irenehof i.o. om op de locatie Ireneschool ten behoeve van een initiatief om op
de locatie Ireneschool (gelegen aan de Viaductweg te Noordwijkerhout)
seniorenappartementen en grondgebonden woningen te realiseren.
De gemeente heeft echter na intensief overleg geen overeenstemming kunnen
bereiken met de Stichting over deze grondreserveringsovereenkomst en de
daarmee samenhangende reserveringsvergoeding. Hierdoor kan het initiatief
van de Stichting Irenehof i.o. helaas geen doorgang vinden en komt de
grondpositie weer vrij voor andere initiatieven.
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Voorgesteld wordt om de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk van deze
ontwikkeling op de hoogte te brengen door middel van de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Besluit
I. Kennis te nemen van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het
collectieve particuliere initiatief tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool
door Stichting Irenehof i.o.;
II. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief van de recente
ontwikkelingen op de hoogte te brengen
Conform.
9.12

RRE Regeling verstrekking
De gemeente Noordwijk heeft een substantiële subsidie van het rijk ontvangen
om een serie van activiteiten rondom de reductie van energieverbruik bij
particuliere woningen te stimuleren. Eén van die activiteiten betreft het
verstrekken van vouchers voor kleinschalige aanpassingen in de woning of het
inwinnen van professioneel advies. Om deze vouchers rechtmatige te kunnen
verstrekken heeft de gemeente een subsidieverordening nodig:
Subsidieregeling Reductie Energieverbruik particuliere woningen. Voor de
uitvoering van deze regelingen heeft de gemeente een gespecialiseerd bedrijf
opdracht gegeven. Om dit bedrijf zo effectief mogelijk te laten zijn wordt door
de gemeente speciaal hierop
toegesneden data betreffende woningen ter beschikking gesteld. Hiervoor
wordt door partijen een verwerkingsovereenkomst aangegaan.
Tenslotte is het voor een efficiënte uitvoering noodzakelijk dat de
opdrachtnemer wordt gemandateerd voor de uitvoering van deze
subsidieregeling.

Besluit
Voorgesteld besluit:
I.
II.

De Subsidieregeling reductie energiegebruik 2020 vast te stellen
Het bedrijf ‘Winst Uit Je Woning’ te mandateren voor de uitvoeren van

deze regeling.
III.

Kennis te nemen van de overeenkomst van opdrachtverlening aan ‘Winst

Uit Je Woning’
IV.

Kennis te nemen van de Verwerkingsovereenkomst Winst Uit Je Woning

RRE
Conform.
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9.13

Schriftelijke vragen ex art 39 met de titel ‘Aan de slag met flexwonen –geen
woorden maar daden van de fracties PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend
Noordwijk
De fracties van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk hebben op
23 maart schriftelijke vragen ex art 39 met de titel ‘Aan de slag met
flexwonen –geen woorden maar daden’ gesteld. De fracties vragen hierin om
urgentie en mogelijkheden voor snelle oplossingen voor flexwonen op locaties
die in eigendom zijn van de gemeente.
In bijgaande antwoordbrief worden de vragen van de fracties beantwoord. Voor
wat betreft de urgentie wordt verwezen naar de eerste 2 speerpunten van het
coalitieakkoord, waaruit blijkt dat wonen en woningbouw hoog op de
prioriteitenlijst van ons college staan. Door de verschillende denkbeelden over
‘wie is een spoedzoeker?’ en de verscheidenheid aan (persoonlijke) redenen
wordt de raad betrokken bij het stellen van de kaders welke doelgroepen voor
tijdelijke huisvesting op basis van tijdelijke contracten in aanmerking komen.
Tevens wordt een overzicht gegeven van alle gronden in eigendom van de
gemeente met de betreffende m2 oppervlakte.

Besluit
Instemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 39
van PUUR, PvdA, GroenLinks, D66, Bruisend Noordwijk met als titel ‘Aan de
slag met flexwonen – geen woorden maar daden’
Conform met aanpassing.
9.14

Schriftelijke vragen CDA-fractie over duokoop
De CDA fractie heeft schriftelijke vragen (artikel 39 RvO) gesteld over Duokoop.
Deze worden beantwoord.

Besluit
Instemmen met de beantwoording van de vragen van de CDA fractie conform
bijgevoegd concept.
Conform.
9.15

Technische vragen CDA mbt duokoop
Op 16 maart 2020 zijn er technische vragen gesteld vanuit het CDA over het
onderwerp duokoop. In dit B&W advies wordt het college van B&W gevraagd in
te stemmen met de beantwoording van deze technische vragen.

Besluit
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1. In te stemmen met de raadsbrief als reactie op de technische vragen van de
CDA fractie over het onderwerp duokoop.
Conform.
9.16

Vaststellen inkoopbeleid
Harmoniseren en actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten
Noordwijkerhout en Noordwijk.

Besluit
I. De algemene inkoopvoorwaarden 2020 voor leveringen en diensten van
toepassing verklaren onder gelijktijdige intrekking van de algemene
inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Noordwijk 2013 en de
algemene inkoopvoorwaarden 2013 gemeente Noordwijkerhout.
II. Het Procedure handboek van stichting Rijk van toepassing verklaren op alle
inkopen- en aanbestedingen van gemeente Noordwijk.
III. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Noordwijk 2020 van
toepassing verklaren op alle inkopen en aanbestedingen gedaan uit naam van
gemeente Noordwijk.
Conform.
9.17

Wijzigen voorrang rotondes Noordwijk
In het investeringsschema voor 2020 is budget beschikbaar gesteld voor het
wijzigen van de voorrangssituatie van twee rotondes (Gooweg / Schiestraat en
Lijnbaanweg / Zeestraat) in de kern van Noordwijk. Door de rotonde Gooweg /
Schiestraat op de huidige locatie te reconstrueren in plaats van te verplaatsen,
wordt voorgesteld om het restant van het krediet gebruikt voor de aanpassing
van de overige rotondes binnen de bebouwde kom in Noordwijk.

Besluit
I. Aanpassen voorrangssituatie voor fietsers bij de rotonde Gooweg /
Schiestraat op huidige locatie;
II. In te stemmen met het wijzigen van de voorrangssituaties bij alle rotondes
in de kern Noordwijk.
III. Hiervoor is het investeringskrediet voor de rotondes Lijnbaanweg- Zeeweg
en Gooweg-Schiestraat opgenomen in het investeringsplan 2020-2023 in
jaarschijf 2020, vrij te geven en in te zetten voor alle rotondes.
Gewijzigd besluit

Besluit
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I. In te stemmen met het wijzigen van de voorrangssituatie rotonde
Lijnbaanweg-Zeeweg door deze te verplaatsen conform ontwerp
II. Aanpassen voorrangssituatie voor fietsers bij de rotonde Gooweg /
Schiestraat op huidige locatie conform bijgevoegd ontwerp;
III. In te stemmen met het wijzigen van de voorrangssituaties bij alle rotondes
in de kern Noordwijk;
IV. Hiervoor is het investeringskrediet voor de rotondes Lijnbaanweg- Zeeweg
en Gooweg-Schiestraat opgenomen in het investeringsplan 2020-2023 in
jaarschijf 2020, vrij te geven en in te zetten voor alle rotondes.
10

Regionale zaken

Besluit
Besproken.
11

Sluiting
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